
 .הבטן מעמקי מתוך שיוצא כזה פוסט לכתוב רוחי בעיני מתכוננת אני ימים כמה כבר

 הן. עוול להם שגורם בארגון ונשארות אוזניהן את אוטמות הגננות מדוע, לאחרונה תוהה אני

, הגננת בזכויות פוגע הוא וכמה הגננת את רואה ואינו עוזר אינו שהארגון כך על מתלוננות

 ...ושפופות כפופות,  ויותר יותר שקופות להיות הופכות הגננות

 כי הייתי בטוחה.  כגננות עבודתן את התחילו שרק הצעירות הגננות במיוחד אותי מפתיעות

 אחרי הלכו הן. הגדול הארגון אחר שבי הלכו ככולן רובן. התבדיתי אך,  ולוחם חדש לארגון ילכו

 .דרכן את הוביל משינוי והפחד והבטוח שהנוח כנראה להבין מבלי, העדר

 מתיימרת ואינני פילוסופית אינני. אפלטון של" המערה משל" את לי הזכירו אלה מחשבות

 בסרטון מסופר המשל(. )במכללה הפילוסופיה משעורי היטב לי זכור הזה  המשל. )כזאת להיות

 (המצורף

tch?v=1jrgE7PSY38https://www.youtube.com/wa 

 במערה החיים האנשים. ממנו לצאת ופוחדים כצללים החיים האנשים בבורות עוסק זה משל

 הבטוחה הישיבה. יותר עוד אותם מפחיד מהם לצאת הפחד אך, כלואים הם. כאב חיי חיים

 .נודע הלא אל מהיציאה עליהם עדיפה והחשוכה

 ונוח טוב היה לממסד. בחוץ העולם של אוטנטיים מראות של צללים, אנשים צללי הם הצללים

 .ואימה פחד בהם לזרוע דאגו ואף, מתוכה יצאו שלא, במערה כצללים יחיו שהאנשים

 .דבר לעשות מעיזים אינם אך ובוכים מתלוננים, כואבים, זועקים במערה האנשים

 ?משהו לכם מזכירים אנשים אותם האם

 ?ולוחם חדש לארגון ועוברות" המערה" את עוזבות לא למקצוע היקרות חברותי, הגננות מדוע

 לפני הילד טובת את ורואה הגננת של המקצועי להתפתחותה דואג" המחנכות הגננות ארגון"

 כי שהבינו, הגננות של הזועק קולן מתוך שצמח ארגון, הגן חיי את ונושם שחי ארגון זהו. כולם

 .הדרך בצדקת להאמין ובעיקר, אחריות לקחת, לפעול יש

! משתקים... ההרגל, הפחד, הוודאות אי כנראה אך שכזה לארגון לעבור צריכות היו הגננות כל

 נתאחד, נחשוב, נעצור בואו, רגע אבל. המתים את מעוררים ואין תעשייתי שקט שיש נוח מאוד

 . יותר הרבה טוב יהיה מקומנו ואז נפעל לקטר במקום. אמתי לשינוי להוביל נוכל ויחד

 !הולם לייצוג נדאג בואו. הפקר אינן וילדנו שליחות היא עבודתנו יקרות גננות

 

 יפית מלכין 

https://www.youtube.com/watch?v=1jrgE7PSY38

